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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia  
AS FPV UCM zo dňa 11.4.2013 

 

 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

 

 

Navrhovaný program mimoriadneho zasadnutia AS FPV:  
 

1. Kontrola uznesení (predseda AS FPV UCM); 

2. Prerokovanie návrhu dvoch nových študijných programov (predseda AS FPV 

UCM, dekan FPV a garanti študijných programov): 

 magisterského študijného programu ,,Aplikovaná chémia a biochémia“,  

 bakalárskeho študijného programu ,,Environmentálna chémia“; 

3. Schválenie kooptovania nového člena Vedeckej rady FPV UCM za zaniknutý 

mandát Ing. R. Halenára, PhD. (predseda AS FPV UCM a dekan FPV); 

4. Rozličné 

 

 

V úvode predseda AS FPV UCM privítal všetkých prítomných členov senátu, a poďakoval 

im za účasť na mimoriadne zvolanom zasadnutí AS FPV v počte zabezpečujúcom uznášania 

schopnosť senátu. Taktiež informoval členov AS FPV, že najbližšie riadne zasadnutie senátu bude 

zvolané vo veľmi krátkom čase, ešte pred zasadnutím AS UCM (ktoré sa pravdepodobne uskutoční 

14. mája 2013), a bude prebiehať v zasadacej miestnosti budovy UCM Nám J. Herdu 2 v Trnave. 

 

Pred samotným rokovaním, v zmysle zaslaného programu mimoriadneho zasadnutia 

AS FPV, predseda AS vyzval všetkých prítomných členov senátu o prípadné doplnenie 

navrhovaného programu o ďalšie body resp. ohľadom námietok voči uvedenému programu. 

Následne vyzval členov senátu o schválenie navrhovaného programu mimoriadneho zasadnutia 

AS FPV. 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu nasledovne: 

  

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Na základe výsledku hlasovania rokovanie AS FPV pokračovalo v zmysle schváleného 

programu mimoriadneho zasadnutia AS FPV.   

 

1. Kontrola uznesení  

Uznesenia z ostatného zasadania AS FPV UCM boli splnené. 

 

2. Prerokovanie návrhu dvoch nových študijných programov  

Predseda AS FPV UCM poprosil dekana FPV o oboznámenie členov AS FPV so stratégiou 

FPV ohľadom podania akreditačných spisov magisterského študijného programu ,,Aplikovaná 

chémia a biochémia“ a bakalárskeho študijného programu ,,Environmentálna chémia“. Dekan FPV 

informoval členov AS FPV, že navrhované akreditačné spisy sa týkajú študijných programov, 

u ktorých platí akreditácia do 31. augusta 2013. Avšak upozornil na fakt, že študenti prijatí 

k tomuto dátumu majú všetky práva ukončiť riadne svoje vybrané vysokoškolské štúdium. 
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Vzhľadom na jednoznačný záujem FPV o udržanie uvedených programov v ponuke štúdia na FPV, 

fakulta pristúpila k procesu podania a schvaľovania uvedených akreditačných spisov. Následne 

dekan FPV požiadal prítomných garantov navrhovaných študijných programov, menovite 

prof. Boču a doc. Lesného, o stručné podanie základných informácií k uvedeným navrhovaným 

programom. Pred samotným hlasovaním o navrhovaných študijných programoch, predseda AS FPV 

vyzval členov senátu k vyjadreniu svojich názorov a pripomienok. 

Ing. Jurinová – navrhla zaradiť do navrhovaného bakalárskeho študijného programu 

„Environmentálna chémia“, ale aj v budúcnosti akreditovaných bakalárskych programov predmety 

týkajúce sa práce s PC a IKT resp. predmet typu „Úvod do štúdia“.  

Doc. Lesný uvedený návrh privítal a prisľúbil, že v rámci navrhovaného študijného 

programu „Environmentálna chémia“ zohľadní uvedený návrh. 

Následne predseda AS FPV vyzval členov AS FPV o verejné hlasovanie o podpore 

k predloženým návrhom akreditačných spisov študijných programov samostatne.  

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu magisterského študijného 

programu ,,Aplikovaná chémia a biochémia“ nasledovne: 

 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie 2.1: AS FPV vyjadril podporu k schváleniu navrhovaného magisterského 

študijného programu ,,Aplikovaná chémia a biochémia“ pri jeho prerokovaní na Vedeckej rade FPV 

UCM. 

 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu bakalárskeho študijného 

programu ,,Environmentálna chémia“ nasledovne: 

 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 

Uznesenie 2.2: AS FPV vyjadril podporu k schváleniu navrhovaného bakalárskeho 

študijného programu ,,Environmentálna chémia“ pri jeho prerokovanie na Vedeckej rade FPV 

UCM. 

 

3.  Schválenie kooptovania nového člena Vedeckej rady FPV UCM za zaniknutý mandát 

Ing. R. Halenára, PhD. (predseda AS FPV UCM a dekan FPV) 

V rámci uvedeného bodu programu predseda AS FPV požiadal dekana FPV o zdôvodnenie 

návrhu kooptovania nového člena Vedeckej rady FPV UCM (ďalej VR FPV) a zániku mandátu 

Ing. R. Halenára, PhD. Dekan FPV informoval členov AS FPV o skutočnosti, že v prípade 

Ing. Halenára došlo k zániku mandátu z dôvodu ukončenia jeho pracovného pomeru na FPV. 

V tomto zmysle navrhuje za nového člena RNDr. I. Dirgovú Luptákovú, PhD., ktorá je zamestnaná 

na Katedre aplikovanej informatiky a matematiky FPV, a teda predstavuje vhodnú kandidátku 

vzhľadom na jej odbornú profiláciu blízku k členovi, ktorému sa skončil mandát.  

  Pred samotným hlasovaním o schválení kooptovania nového člena VR FPV predseda 

AS FPV vyzval členov senátu k vyjadreniu sa k uvedenému návrhu resp. k položeniu prípadných 

otázok k navrhovanému novému členovi VR FPV. 

Vzhľadom na fakt, že išlo o personálnu otázku vyžadujúcu si tajné hlasovanie členov 

AS FPV, predseda vyzval členov senátu k hlasovaniu o zložení Volebnej komisie k uvedenému 

tajnému hlasovaniu. Ako členovia Volebnej komisie k hlasovaniu o kooptovaní nového člena 

VR FPV boli navrhnutí za zamestnaneckú časť AS FPV RNDr. Mrázová a za študentskú časť 

Bc. Krošlák. 

Členovia AS FPV verejne hlasovali o predloženom návrhu zloženia Volebnej komisie 

nasledovne: 

ZA: 12 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 – v prípade RNDr. Mrázovej 

ZA: 12 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 – v prípade Bc. Krošláka 
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Uznesenie 3.1: AS FPV si schválil zloženie Volebnej komisie pre tajné hlasovanie 

o kooptovaní nového člena VR FPV. 

 

Následne predseda AS FPV vyzval členov senátu k tajnému hlasovaniu o kooptovaní 

RNDr. I. Dirgovej Luptákovej, PhD. za člena VR FPV. Členovia AS FPV tajne hlasovali 

nasledovne: 

 

ZA: 13 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 

Uznesenie 3.2: AS FPV schválil návrh dekana FPV na vymenovanie RNDr. Dirgovej 

Luptákovej za člena VR FPV. 

 

4. Rozličné 

 V tomto bode programu senátu AS FPV členovia zastupujúci FPV v AS UCM informovali 

senát o priebehu ostatného zasadnutia AS UCM, konaného dňa 14.3.2013, najmä v zmysle 

schvaľovania návrhu Štatútu UCM i schvaľovania Rozpočtu UCM na rok 2013. Členovia AS FPV 

jednoznačne zhodnotili schválený rozpočet pre FPV ako neadekvátny, vzhľadom na významný 

nárast počtu študentov v školskom roku 2012/2013 na FPV oproti roku 2011/2012 i vzhľadom 

na dosahované kvantitatívne i kvalitatívne publikačné (vedecko-výskumné) výstupy. 

 Prof. Boča v nadväznosti na uvedenú diskusiu podotkol najmä zníženie a pridelenie 

neprimeraného množstva finančných prostriedkov v položke schváleného rozpočtu FPV Tovary 

a služby, z ktorých je zabezpečované financovanie štipendií doktorandov. Ako uviedol, vzhľadom 

na fakt, že jeden doktorand vyžaduje ročné finančné krytie v sume 7 200 Eur (600 Eur/mes.), je 

v tomto zmysle ohrozené prijímanie ďalších doktorandov pre školský rok 2013/2014, a tým aj 

celkovo rozvoj FPV.     

 

Predseda sa poďakoval prítomným členom za účasť a ukončil zasadnutie AS FPV UCM. 

 

 

 

V Trnave dňa 11.4.2013 

 

 

 

Mgr. Juraj Miština, PhD. 

predseda AS FPV UCM 

 

 

 

Zapísal: RNDr. Miroslav Horník, PhD. 

 

Overila: RNDr. Viera Mrázová, PhD. 


